
Talkshow
Keynotes
De droom van Jaap Korteweg, project “De Nieuwe Vroenten”
Lezing Wim Huijser “Pelgrimeren in de Polder”

Filmpjes
10 Excursies
Muziek van Sem Rozendaal
Veiling streekproducten
Expositie werkstukken avans
Start actie ‘Centje voor de Natuur’
Netwerkborrel

LandStad 
De Baronie 
  verrast!

Jubileumevent

Locatie 
Werkplaats Brabantse Delta, 
Voorste Schaapsdijk 2, Zundert

Parkeren 
Restaurant Koeckers, 
Bredaseweg 43, Klein Zundert. 
Van hier 300 meter lopen naar de netwerk-locatie.  
(voor mensen met een beperking kunnen wij u 
ophalen bij de parkeerplaats)

DONDERDAG 16 JUNI TE ZUNDERT

U kunt de hele dag bijwonen of onderdelen.
Voor aanmelden klik hier

Wij serveren deze hele dag 
zoveel mogelijk verantwoorde 
streekproducten!

foto: Breda Marketing

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-10-jaar-landstad-de-baronie-336360281657


Wij hebben elkaar ruim twee jaar niet
kunnen ontmoeten en daarom zal deze 
dag voor vele nieuwe relaties ook een 
kennismaking zijn met LandStad.
 
PROGRAMMA  (u kunt er ook voor kiezen om een deel 
van het programma bij te wonen)

OCHTENDPROGRAMMA
9.30 uur Inloop en ontvangst
Tentoonstelling werkstukken van studenten van Avans 
die nadachten over routes en meer beleefbare natuur.

10:00 uur “LandStad draait door”
een talkshow van zes blokjes en twintig gasten uit ons 
netwerk. Een greep uit de onderwerpen: streekproduc-
ten, regiomarketing, groenaanleg, toer de boer-nieuwe-
stijl, de betekenis van water in ons gebied, terugblik 
met bestuurders, Van Gogh Nationaal Park i.o., aanleg 
zonnenbloemranden etc.

Om tussen de “tafelpraat” op adem te komen zal de 
Oosterhoutse zanger Sem Rozendaal ons muzikaal 
verrassen. Sem won “De strot van Oosterhout” en was 
vorig jaar tweede in The Voice of Holland.

11:30 uur Keynote Wim Huijser - Pelgrimeren in de Polder 
Een inspirerende presentatie van Wim Huijser, die vele 
boeken schreef over wandelen en pelgrimeren. Hij 
vertelt ons hoe belangrijk pelgrimeren en wandelen in 
de Baronie is.
 
EXCURSIEPROGRAMMA
12:30 – 16:00 Excursies 
Voorzien van een luchpakket zijn er vanaf 12.30 uur 
vijf excursies met elk twee onderdelen. Wij bezoeken 
bijzondere lokaties in elk gemeente in ons gebied. Het 
is ook leuk om eens ergens heen te gaan waar u nog 
nooit bent geweest.  
Hiernaast wordt het programma toegelicht.

AFSLUITEND PROGRAMMA EN NETWERKBORREL
16:00 uur Keynote Jaap Korteweg - 
Project De Nieuwe Vroenten 
Jaap is een visionair uit Etten-Leur die vroeger bekend 
stond als De Vegetarische Slager. Hij neemt ons mee 
in zijn droom: een verrassend plan om in een groot 
gebied een duurzaam zelfvoorzienend concept te  
ontwikkelen van wonen, landbouw, 
natuurontwikkeling, werken en recreëren.

16:45 uur  Veiling Streekproducten en aftrap project  
“Centje voor de Natuur” een veiling van streekproduc-
ten om de eerste Eurootjes binnen te halen voor ons 
nieuwe project “Centje voor de Natuur” voor de aanleg 
van nieuwe landschapselementen.

17:00 uur Netwerkborrel
Gezellige netwerkborrel met verantwoorde 
hapjes uit de streek

EXCURSIEPROGRAMMA op stap in LandStad.

Met lunchpakket. U wordt vervoerd per bus.
Geef via de opgavelink uw eerste en tweede voorkeur aan.

Excursie 1: Sint Cathariadal en Van Goghhuis
- Oosterhout. Rondleiding door wijngaard van klooster 
Sint Catharinadal (van de 750 jaar oude orde der  
Benedictinessen), kleine proeverij.
- Zundert. Bezoek Van Goghhuis.

Excursie 2: MOYA en Oude Buisse Heide
- Oosterhout. Placemaking transformatie cultureel 
erfgoed bedrijfsgebouwen in woonbestemming met 
topkunst in Museum of Young Art (Moya; tevens galerie) 
en cultuurmakelaars/horecalokatie Houthallen.
- Zundert. Rondleiding olv Natuurmonumenten over de 
Oude Buisse Heide en woonhuis familie Roland Holst.

Excursie 3: Het Merkske en Local Tea
- Baarle Nassau, Wandeling en toelichting over de 
waarden van natuurgebied en beekdal Het Merkske 
met nieuwe ontwikkelingen door Staatsbosbeheer en 
Waterschap Brabantse Delta.
- Zundert. Rondleiding en proeverij theeplantage Local 
Tea, met 250.000 theeplanten de grootste in Europa.

Excursie 4: Nieuw museum Etten+Leur en Nieuwe Mark 
Breda
- Etten-Leur. Bezoek nieuw museum dat de tijd die van 
Van Gogh in Etten-Leur en de streek doorbracht tot 
leven laat komen.
- Breda. Wandeling met uitleg over de Nieuw Mark, 
terugbrengen van water en groen in de stad.

Excursie 5: De Trapkes, Fatimapark en Bijenboerderij
- Sprundel: Bezoek multifunctioneel centrum De Trap-
kes. Hoe een kerk transformeerde tot een centrum met 
veel gebruikers, waaraan eerder ook ons koningspaar al 
een bezoek bracht. Bezoek aanliggend uniek religieus 
Fatimapark met de 15 staties van de Geheimen van de 
Rozenkrans.
- Alphen-Chaam. Bezoek en rondleiding Bijenboerderij 
Strijbeek met toelichting over bestuivingsproces en 
de activiteiten van de tientallen bijenvolken, die ook 
verhuurd worden. Met honinghapje en honingdrankje.

Nadere informatie 
mail: secretariaat@landstaddebaronie.nl 
tel. 06-25077101 (Lenie Simons,secretariaat) 
06-51107351 ( Bert Kandel, voorzitter)

Voor aanmelden klik hier

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-10-jaar-landstad-de-baronie-336360281657

